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Köszöntő

A  tavasz  egyik  fénypontja  számomra,  amikor  sárgába  borulnak  a  
repcemezők. A zöld tájba ékelődött vibráló sárga csíkok és kockák 
fantasztikus látványa mindig rabul ejt. Minden évben a repcék virág-
zásáról tudom, hol tart éppen a természet: mikor jött korábban a me-
leg, vagy éppen hűvös volt a tavasz és egy-két héttel később virágzott 
ki a repce. Hosszú éveken át figyeltem a repcenyílás időpontját. nem 
azért, mintha repceszakértő lennék, minden a gyerekem miatt tör-
tént. Úgy ötéves lehetett, amikor május közepén lévő születésnapján 
azt kérte, hogy vigyük ki egy repcemezőhöz, hogy egy kicsit sétál-
hasson a sorok között. Ezután minden évben ragaszkodott ehhez, így 
ez volt az egyik születésnapi program. De a repcemezők nem teljesí-
tettek mindig egyformán, volt olyan év, amikor már kissé hervadó vi-
rágok kókadoztak a szárakon, és olyan is, amikor még csak sárgás-
zöld bimbók ígérték a virágokat. Igaz, általában gyönyörű, festői 
harsánysárga táblákat találtunk, ahol rengeteg fotó örökítette meg 
gyermekem cseperedését, egészen a felnőtté válásig.
Még ma is figyelem tavasszal a virágzását, és valamiféle otthonosság-
érzés fog el, amikor sárga repcemezők mellett haladok el, olyasféle, 
mint amikor a kertemben virágot bont egy olyan bokor, ami már év-
tizedek óta része az életemnek. Ezernyi emlék fűz hozzá. Van, akit a 
gyógynövényekhez, és van, akit a rózsákhoz fűz különös kapcsolat. 
És van, akit a mediterrán domboldal fogott meg, ahol szenvedélyévé 
vált a szőlőtermesztés és borkészítés. Olyan is van, aki megszállottan 
járja a természetet vad orchideafajok után kutatva, és olyan is, aki-
nek a szenvedélye mindezt fotókon megörökíteni. Van, aki ránéz a 
kertben néhány gallyra és termésre, és máris tudja, milyen kreatív 
kerti dísz készülhet belőle, és van, aki nap mint nap gyönyörűségeket 
varázsol a virágokból. Vannak, akik a kert építésében lelik örömüket, 
mások a növények gyógyításában.
És volt olyan, aki körbejárta a világot, egzotikus növényeket gyűjtött, 
amelyekkel itthon gyarapította, gazdagította a nemzeti botanikus 
kertet, hatalmas tudásra, tapasztalatra tett szert, szenvedélye volt a 
kertkultúra, és a kultúrára nevelés. tőle fájó szívvel búcsúzunk.
Mindannyian találtak egy szenvedélyt, amely kitölti az életüket. Ró-
luk írunk.
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